
ส้ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลบ่อน ้ำร้อน  ส้ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลบ่อน ้ำร้อน    
สมัยสำมัญ  สมัยท่ี สมัยสำมัญ  สมัยท่ี 22    ครั งท่ี ครั งท่ี 11  ประจ้ำปี ประจ้ำปี 25625622  

ครั งท่ี ครั งท่ี 55//25625622  
วันวันจันทร์จันทร์ ท่ี  ท่ี  55    สิงหำคม  สิงหำคม  25625622    เวลำ  เวลำ  1414..0000    นน..  
ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลบ่อน ้ำร้อนณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลบ่อน ้ำร้อน  

---------------------------------------------------------- 
 

ผู้มำประชุม 
ล้ำดับที ่ ชื่อ     สกุล ต้ำแหน่ง หมำยเหตุ 

1 นายสุทัศน์   ละเอียด ประธานสภา อบต. ส.อบต.หมู่ที ่8 
2 นายสุชีพ   ช่วยสงคราม รองประธานสภา อบต. ส.อบต.หมู่ที ่๕ 
3 นายสมชัย   หลีเสงี่ยม เลขานกุารสภา อบต. ปลัด อบต. 
4 นายสุวิทย ์  ไชยภักด ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2  
5 นายนิคม  สวนศร ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  
6 นายสมบรูณ์  ศรเีรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  
7 นายวฒุิ  ศรปีระสทิธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4  
8 นายส าราณ   ใจมุ่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4  
9 นายยาพาด  สะเละ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6  

10 นายสมบรูณ์   บนิหมูด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6  
11 นายสมกิจ   ทองนวล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7  
12 นายโลม   พันธรัตนสงคราม  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8  
13 นายเอกพจน ์  ตนัประเสริฐเลิศ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9  

 

ผู้ไม่มำประชุม 
1.  นายสมชัย   หลีเสงี่ยม  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน ติดประชุม 
2.  นายนคิม   สวนศร ี  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  ลาป่วย 
3.  นายสมบรูณ์   ศรีเรือง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  ลากิจ 
4.  นายสมบรูณ์   บินหมูด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6  ลากิจ 
5.  นายเอกพจน์   ตันประเสริฐเลิศ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9  ลากิจ 

 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
  1.   นายธ ารง   นนทแก้ว ต าแหนง่นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน 
  2.   นายเจห่ล้า   อิทธิสนั ต าแหนง่เลขานกุารนายกองค์การบริหารสว่นต าบลบ่อน  าร้อน 
  3.   นายยศดนัย   หมาดเสน็ ต าแหนง่รองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  ารอ้น 
  4.   นายชยพล   สองสัน ต าแหนง่ผู้อ านวยการกองชา่ง 
  5.   นางเพชรณรี  เกดิผล ต าแหนง่ผู้อ านวยการกองคลัง 
  6.   นางกมลรัตน์  เศษสนิ ต าแหนง่หวัหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  7.   นางสาวปรียา  เมืองสองศรี ต าแหนง่นกัวิชาการศึกษา รก.ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

/เริ่มประชุม..... 



–  2 –  
 
เร่ิมประชุมเวลำ  14.05  น. 
นายสุทัศน์ ละเอียด  วันนี เลขานุการสภา อบต.บ่อน  าร้อน ไม่มี เนื่องจากติดประชุม จึงขอให้ที่ประชุม 
ประธานสภา อบต. คัดเลือกเลขานุการสภา อบต.บ่อน  าร้อน ชั่วคราว เพ่ือท าหน้าที่แทนเลขานุการสภา 

อบต.บ่อน  าร้อน ขอให้สมาชกิไดเ้สนอชือ่เพื่อคดัเลือกผู้ทีจ่ะมาท าหนา้ที่ดงักล่าวดว้ย
ครับ  

นำยยำพำด   สะเละ  เสนอนายสุวิทย์   ไชยภักดี  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ท าหน้าที่เลขานุการสภา อบต. 
ส.อบต.หมู่ที่ 6  บ่อน  าร้อน ชั่วคราว ขอผู้รับรองด้วยครับ  
   ผู้รับรอง  1.   นายสมกิจ   ทองนวล  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
                   2.   นายส าราณ   ใจมุ่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเลขานุการสภา อบต.บ่อน  าร้อน ชั่วคราว อีกหรือไม่ครับ หาก  
ประธานสภา อบต. ไม่มีถือว่านายสุวิทย์  ไชยภักดี  เป็นเลขานุการสภา อบต.บ่อน  าร้อน ชั่วคราว   
นายสุทัศน์ ละเอียด ขอเชิญนายสุวิทย์  ไชยภักดี  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 มาท าหน้าที่เลขานุการสภา  
ประธานสภา อบต. อบต.บ่อน  าร้อน ชั่วคราว ขอเชิญครับ 
นำยสุวิทย์   ไชยภักดี เมื่อสมาชิกสภาพร้อมแล้วและครบองค์ประชุม  เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว จึงได้เชิญ  
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว นายสุทัศน์ ละเอียด ประธานสภา อบต.บ่อน  าร้อน ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

เชิญครับ    
นายสุทัศน์ ละเอียด  เมื่อสมาชิกสภาพร้อมแล้วและครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต. วันนี  
ประธานสภา อบต. เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั งที่ 1 ประจ าปี  

2562  ครั งที่ 5/2562  วันจันทร์ท่ี  5  สิงหาคม 2562  เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน 

 

ระเบียบวำระท่ี  1    เรื่องทีป่ระธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
1. การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “บ่อน  าร้อนคัพ” ประจ าปี 2562 ระหว่าง
วันที่ 9 –  16 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน 
(บ้านควนแคง) ในวันศุกร์ที่ 9  สิงหาคม  2562 เวลา 14.00 น. 
2. ขอแก้ไขรายละเอียดการส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2566 เป็น ณ 
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562  
 

ระเบียบวำระท่ี  2 รับรองรายงานการประชมุ  
นายสุทัศน์ ละเอียด ตามส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน สมัยวิสามัญ    
ประธานสภาอบต. สมัยที่ 3 ประจ าปี  2562  ครั งที่ 4/2562  เมื่อวันจันทร์ที่ 15  กรกฎาคม  2562 

ได้ส่งให้ท่านแล้วนั น  โปรดได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วย มีท่านสมาชิกท่านไหนจะมี
การแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมบ้างครับ หรือว่ามีข้อความตอนใด ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
อีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีท่านสมาชิกท่านไหนจะมีการแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมบ้างไหมครับ  เมื่อไม่มีการ 
ประธานสภา อบต. แก้ไขเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 
ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 

/นายสุทัศน์..... 
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นายสุทัศน์ ละเอียด เมื่อไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 
ประธานสภา อบต.  
ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวำระท่ี 3 ญัตติเพื่อพิจารณา 
3.1 ญัตติพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลบ่อน ้ำร้อน เรื่อง 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 วำระที่ 1 ขั นรับหลักกำร 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ) 
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อนเป็นผู้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ.2563  และก่อนที่จะท าการด าเนินการขอชี แจงระเบียบและกฎหมายวิธีการจัดท า
งบประมาณและขั นตอนการพิจารณา ให้ที่ประชุมสภาทราบครับ 
ข้อกฎหมำย/ข้อพิจำรณำ 
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2543  
ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไข
งบประมาณในชั นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณ
ประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่าย
เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น อีกครั งหนึ่งเพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 
ข้อ 25 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่น และการ
พิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอ านาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้น
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

นายสุทัศน์ ละเอียด ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน น าเสนอร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภา อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ครับ 
นำยธ้ำรง   นนทแก้ว  เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต.  
นายก อบต.  รองปลัด อบต. สมาชิกสภา อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก่อน

น าเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน ผมขอ
แนะน าเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อนคนใหม่ คือนายเจ่หล้า  
อิทธิสัน เนื่องจากนายพรพล หาบหา ได้ลาออกจากต าแหน่งจึงแต่งตั งนายเจ่หล้า    
อิทธิสัน เป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อนแทน 
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ผมขอน าเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน 
ดังนี  

      บัดนี ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน จะได้เสนอรา่ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อนอีก
ครั งหนึ่ง ฉะนั น ในโอกาสนี  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน จึงขอ
ชี แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี  

 1. สถำนะกำรคลัง 
           1.1   งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
               ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่มีสถานะการเงิน  ดังนี  
  1.1.1  เงินฝากธนาคาร  จ านวน 47,730,426.70 บาท 
  1.1.2  เงินสะสม  จ านวน  14,791,164.34 บาท 
  1.1.3  ทนุส ารองเงนิสะสม จ านวน  19,022,876.66 บาท 
  1.1.4  รายการกันเงินไวแ้บบก่อหนี ผกูพันและยังไม่ไดเ้บิกจ่าย    

                                       จ านวน 2 โครงการ  รวม 1,464,500.00 บาท 
1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไมไ่ดก้่อหนี ผูกพัน จ านวน 8 โครงการ 
          รวม  42,700.00  บาท 

 1.2  เงินกูค้งคา้ง จ านวน 0.00  บาท 
2.  กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2562  
     ณ วันที ่26 กรกฎำคม พ.ศ.2562   

(1)  รายรบัจริง จ านวน 41,147,138.46 บาท ประกอบด้วย 
      หมวดภาษีอากร จ านวน 382,638.97 บาท 
      หมวดคา่ธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนญุาต จ านวน 92,374.50 บาท 
      หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน จ านวน 250,762.00 บาท 
      หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์จ านวน 13,710.00 บาท 
      หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด จ านวน 84,500.00 บาท 
      หมวดรายไดจ้ากทนุ จ านวน 0.00 บาท 
      หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 19,125,270.99 บาท 
      หมวดเงินอดุหนุนทัว่ไป จ านวน 21,197,882.00 บาท 
 (2)  เงินอุดหนนุที่รฐับาลใหโ้ดยระบวุัตถุประสงค์  จ านวน   162,323.00  บาท 
 (3)  รายจ่ายจรงิ จ านวน 29,299,244.29 บาท ประกอบด้วย  
 
 

/งบกลาง..... 
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  งบกลาง      จ านวน   10,247,877.00 บาท 
  งบบุคลากร             จ านวน   10,034,247.00 บาท 
  งบด าเนนิงาน    จ านวน     5,811,402.29 บาท 
  งบลงทนุ    จ านวน     1,966,318.00 บาท 
  งบรายจ่ายอืน่    จ านวน                  0.00  บาท 
  งบเงนิอดุหนุน    จ านวน     1,239,400.00 บาท 

 (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิอดุหนุนทีร่ัฐบาลให้โดยระบุวตัถุประสงค์ 
           จ านวน  162,323.00 บาท 

 (5)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิสะสม จ านวน   1,279,800.00  บาท 
 (6)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิทุนส ารองเงนิสะสม  จ านวน  0.00  บาท 
 (7)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิกู ้ จ านวน  0.00  บ 

หลักกำร 
 เพ่ือให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  เหตุผล 
 เนื่องจากพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 

   มำตรำ 87 บัญญัติให้ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้
   จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลและจะเสนอได้ก็ได้แต่โดยนายกองค์การ
   บริหารส่วนต าบลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
   มำตรำ 46 บัญญัติให้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่พิจารณาให้ความ
   เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 ค้ำแถลงงบประมำณประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล  
บ่อน ้ำร้อน 
-รำยรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/รายได้จดัเกบ็..... 
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  รำยรับจริง  
ปี 2561 

ประมำณกำร  
ปี 2562 

ประมำณกำร  
ปี 2563 

รำยได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 429,875.09 386,200.00 101,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 207,113.00 89,700.00 109,800.00 

  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 276,579.38 300,000.00 300,000.00 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 5,260.00 30,000.00 30,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 83,018.95 75,100.00 90,000.00 

รวมรำยได้จัดเก็บเอง 1,001,846.42 881,000.00 630,800.00 

รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

  หมวดภาษีจดัสรร 23,444,842.56 19,927,000.00 21,774,000.00 

รวมรำยได้ที่รฐับำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23,444,842.56 19,927,000.00 21,774,000.00 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,587,228.00 22,400,000.00 22,500,000.00 

รวมรำยได้ที่รฐับำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22,587,228.00 22,400,000.00 22,500,000.00 

รวม 47,033,916.98 43,208,000.00 44,904,800.00 

-รำยจ่ำย 
 

 
รำยจ่ำย รำยจ่ำยจริงปี 2561 ประมำณกำร ปี 2562 ประมำณกำร ปี 2563 

จ่ำยจำกงบประมำณ       

  งบกลาง 11,943,704.00 13,559,280.00 14,133,008.00 

  งบบุคลากร 11,921,180.00 14,476,100.00 15,827,500.00 

  งบด าเนินงาน 8,278,413.86 10,172,720.00 10,655,292.00 

  งบลงทุน 411,212.00 2,999,900.00 2,459,000.00 

  งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 20,000.00 30,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 2,997,260.08 1,980,000.00 1,800,000.00 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 35,571,769.94 43,208,000.00 44,904,800.00 

รวม 35,571,769.94 43,208,000.00 44,904,800.00 
 

 
 

/และบดันี ..... 
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และบัดนี ผมขอเสนอรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประมาณการรายจ่ายรวมทั งสิ น  44,904,800.00 บาท 
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โดยแยก
อธิบายรายละเอียดตามแผนงานดังเอกสารร่างงบประมาณที่ประธานสภาฯ ได้น าส่งให้
ทุกท่านแล้วนะครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน ได้น าเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบรหิาร 
ประธานสภา อบต. ส่วนต าบลบ่อน  าร้อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อที่

ประชุมเรียบร้อยแล้ว ผมขอชี แจงเพ่ิมเติม บันทึกหลักการและแหตุผลประกอบร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อน  าร้อน ตามแผนงาน ดังนี   
- งบประมำณรำยจ่ำยทั งสิ น     ๔4,904,8๐๐.๐๐  บำท  
1. ด้านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
    - แผนงานการบริหารงานทั่วไป    16,479,502.๐๐ บาท  
    - แผนงานการรักษาความสงบภายใน         143,200.๐๐ บาท  
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)  
    - แผนงานการศึกษาฯ       7,023,85๐.๐๐ บาท  
    - แผนงานสาธารณสุข          210,๐๐๐.๐๐ บาท  
    - แผนงานสังคมสังเคราะห์             70,000.00 บาท  
    - แผนงานเคหะและชุมชน       5,842,24๐.๐๐ บาท  
    - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        235,๐๐๐.๐๐ บาท  
    - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ       768,๐๐๐.๐๐ บาท 
3. ด้านการดด าเนินงานอื่น (๐๐๔๐๐)  
    - แผนงานงบกลาง      ๑4,133,008.00 บาท  

 รวมงบประมำณทั งสิ น     ๔4,904,800.๐๐ บำท 
นายสุทัศน์ ละเอียด ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ ผมขอใช ้
ประธานสภา อบต. สิทธิ์ของสมาชิกสภา อบต. สอบถาม ก่อนที่เราจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ไปยังคณะ

ผู้บริหารท้องถิ่นถึงรายละเอียดข้อบัญญัติฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพี่น้องอิสลามหรือพุทธ
ถึงเรื่องการถือศีลอด ฮารีรายอ ลากเรือพระ ว่าท าไมไม่มีในข้อบัญญัติหรือว่า
งบประมาณไม่เพียงพอหรือเป็นเพราะเหตุใด ผมขอให้น้องผู้รับผิดชอบในแผนงานด้าน
นี ช่วยอธิบายหน่อย เชิญครับ 

 
 
 
 
 

/น.ส.ปรียา..... 
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น.ส.ปรียา เมืองสองศรี เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้บริหารท้องถิ่น รองปลัด อบต.หัวหน้าส่วนการทุกท่าน  
นักวิชาการศึกษา รก.ผอ.กองการศึกษา ดิฉันนางสาวปรียา  เมืองสองศรี นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอง

การศึกษา ในฐานะผู้รับผิดชอบแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ในส่วนที่
ท่านประธานสภาสอบถามเกี่ยวกับโครงการลากเรือพระและโครงการอบรมจริยธรรม
ศาสนาอิสลาม ขอชี แจงในส่วนของประเพณีลากพระก่อนนะคะ คือก่อนหน้านี เราเคย
ท าโครงการอยู่เป็นการสนับสนุนงบประมาณให้วัดไปซื อวัสดุอุปกรณ์ให้ท าเรือพระ      
ปี 2560 สตง. เข้าตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ เขาทักท้วงว่าโครงการนี เป็น
โครงการเกี่ยวกับความเชื่อส่วนบุคคล ก็คือเขาถามว่าถ้าเราไม่สนับสนุนทางวัดเขาจัด
หรือเปล่า ถึงเราไม่สนับสนุนเขาก็ท าได้ใช่ไหม สรุปว่าเขามองตรงนี เป็นความเชื่อส่วน
บุคคลและก็เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของวัดอยู่แล้ว  เพราะว่าเมื่อก่อนเราเป็นคน
ด าเนินการเอง อบต.สามารถท าได้ แต่เมื่อท าไปแล้วเรือเป็นของวัดแต่ใช้งบประมาณ
ของ อบต. เขาเลยทักท้วงว่ามันไม่เหมาะสมและให้เราชะลอในการท าโครงการดังกล่าว 
เราก็เลยต้องหยุดมาตั งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ปีที่แล้วเราไม่ได้ท าและในแผนเราก็เอา
ออกไปแล้วคะตอนนี  ก็คือสองโครงการนี เหมือนกันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกัน
ไม่ถือว่าเป็นความเชื่อทางศาสนา เขาถือว่าถ้าเราไม่ท าเขาก็ท าได้  ขอชี แจงตามที่ได้รับ
ข้อมูลมา ขอบคุณคะ 

นายสุทัศน์ ละเอียด ขอบคุณมากครับส าหรับข้อมูล เพื่อนสมาชิกจะได้ตอบชาวบ้านได้ว่าเป็นเพราะเหตุใด 
ประธานสภา อบต. ที่ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบต. ไม่ต้องตอบแบบไม่รู้ว่าความเป็นมาอย่างไร

นะครับ 
นายสุทัศน์ ละเอียด เชิญครับท่านยาพาด 
ประธานสภา อบต.  
นำยยำพำด   สะเละ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ผู้รับผิดชอบ 
ส.อบต.หมู่ที่ 6   งานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ได้ชี แจงว่ามีการทักท้วงในลักษณะข้อกฎหมาย

ว่าถ้า อบต. ไปท าเรือพนมพระนั นเรือพระเป็นของวัด ในส่วนที่เราใช้งบประมาณไป
อุดหนุนใช่ไหม แต่ถ้า อบต. เป็นผู้ท าเองเป็นเงินอุดหนุนใช่ไหม คือในลักษณะที่ว่า สตง. 
ทักท้วงมานั น ผมมองในแง่ที่ว่าถ้าเราไปอุดหนุนให้กับชุมชนในการบริหารจัดการจะเป็น
หน้าที่ของชุมชน ไม่ใช่หน้าที่ของ อบต. เพราฉะนั นในลักษณะการบริหารจัดการจะเป็น
ของชุมชน ผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับ เพียงแต่เรามาหาข้อเสนอแนะในการทักท้วงที่ว่าเงิน
ที่ทาง อบต. ให้ไปด าเนินการเป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชน พอเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชน
ผู้บริหารจัดการก็จะเป็นชุมชนด าเนินการเองไม่ใช่ อบต. ด าเนินการ ผมเองก็ไม่ทราบ
เหมือนกันว่าเป็นเงินอุดหนุนหรือว่า อบต. ด าเนินการเอง ผมขอทราบรายละเอียดตรงนี 
เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับ 

 
 
 
 

/น.ส.ปรียา..... 
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น.ส.ปรียำ เมืองสองศรี เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้บริหารท้องถิ่น รองปลัด อบต.หัวหน้าส่วนการทุกท่าน  
นักวิชาการศึกษา รก.ผอ.กองการศึกษา ขอเสริมจากท่านยาพาด สะเละ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ที่สอบถามว่าเป็นเงินอุดหนุน

หรือเปล่า ในส่วนของโครงการนี ที่ท าอยู่คือไม่ได้ท าเป็นเงินอุดหนุนแต่เราจัดท าโครงการ
เป็นของ อบต. ด าเนินการเอง แต่ในตัวโครงการเราให้ประชาชนมีส่วนร่วม เราซื อวัสดุ
อุปกรณ์ให้ประชาชนร่วมกับเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดท าเรือพระร่วมกัน ก็มี
พยายามจะปรับปรุงรูปแบบให้ดีที่สุดแล้ว เพราะเราจะได้มีส่วนร่วมในการท าเอง แต่
หลักการที่ สตง. เห็นเป็นการซื อวัสดุอุปกรณ์ นั นหมายถึงว่าเขาไม่สนับสนุนให้ อบต. 
ด าเนินการเองได้ในลักษณะนี  ไม่ได้เป็นเงินอุดหนุนเราเป็นคนให้วัดไปในลักษณะ
ด าเนินการเอง เพ่ือความสะดวกในการด าเนินการแต่ในโครงการที่เราเขียนจริงๆ เรา
เขียนเป็น อบต. ด าเนินการเอง เพราะว่าการอุดหนุนวัดเราไม่สามารถท าได้นะคะ 
ขอบคุณคะ 

นายสุทัศน์ ละเอียด เชิญครับท่านยาพาด 
ประธานสภา อบต.  
นำยยำพำด   สะเละ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในลักษณะที่น้อง 
ส.อบต.หมู่ที่ 6   เขาชี แจง ซึ่งที่แล้วมาเรื่องของเงินอุดหนุนของศาสนาอิสลามหรือการท าเรือพระของ

ศาสนาพุทธก็เช่นกัน เพราะฉะนั นถ้าหากว่าอุดหนุนให้กับมัสยิดหรือวัดไม่ได้ซึ่งเป็นนิติ
บุคคล เราก็ควรหาระเบียบในการบริหารจัดการว่าจะท าอย่างไร และในลักษณะ
เดียวกันผมว่าเงินในส่วนนี ควรหาทางออกให้กับชาวบ้าน ซึ่งเป็นงบประมาณไม่มาก ผม
พูดเป็นกลางนะครับว่าในฐานะที่ผมเข้ามาเป็นสมาชิก อบต. ผมก็ต้องรักษา
ผลประโยชน์ของชาวบ้านนะครับท่านประธานที่เคารพ เพราะฉะนั นถ้าหากว่าเราดูจาก
งบประมาณรายจ่ายต่างๆ ของงบประมาณจากปี 2561, 2562 และ 2563 ซึ่ง
งบประมาณทั งหมด ถ้าเราไปดูรายละเอียดต่างๆ งบประมาณรายจ่ายที่ตั งเอาไว้นะครับ 
ซึ่งแน่นอนที่สุดว่าผมนั่งดูรายละเอียดประมาณสัก 2 –  3 วัน ผมนั่งดูรายละเอียดว่า
รายจ่ายทั งหมดที่ตั งงบประมาณไว้ เมื่อไปดูงบกลางตั งไว้ 14,133,008 บาท งบ
บุคลากรตั งไว้ 15,827,500 บาท งบด าเนินการตั งไว้ 10,655,292 บาท งบลงทุน
ตั งไว้ 2,459,000 บาท งบรายจ่ายอื่นตั งไว้ 30,000 บาท และงบเงินอุดหนุนตั งไว้ 
1,800,000  บาท รวมรายจ่ายงบประมาณทั งหมด 44,904,800 บาท คือบางเรื่อง
ถ้าท่านดูงบประมาณแล้ว เราพยายามหาข้อกฎหมายที่หลีกเลี่ยงได้สามารถให้กับ
ชาวบ้านที่เขาได้รับผลประโยชน์เล็กๆ น้อย จากงบประมาณทั งหมด 44,904,800 
บาทที่ตั งไว้ คือมันเป็นงบจากการสร้างถนนของหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 4 เพราะฉะนั นถ้า  
หากว่างบประมาณทุกๆ ปีที่เราท า สตง.ทักท้วงเรื่องการใช้งบประมาณให้กับวัดหรือ
มัสยิดก็ดี ผมอยากฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารด้วยหากว่าเราหลีกเลี่ยงได้ก็น่าจะ
ท าให้นะครับ ถ้าผมสมมุติว่าเราอุดหนุนวัดไม่ได้ก็ให้ไปอุดหนุนชุมชนในเรื่องของ
งบประมาณ ไม่ว่าเรื่องวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งถ้าหากว่างบเราอุดหนุนให้วัดไปแล้วแน่นอน
ที่สุดว่าอุดหนุนไม่ได้อยู่แล้ว แต่ถ้าหากว่าเราตั งคณะกรรมการชุมชนขึ นมาชุดหนึ่ง นี่ผม 

 
/แค่สมมตุิ..... 
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แค่สมมุตินะครับ ถ้าเรามีคณะกรรมการชุมชนขึ นมาชุดหนึ่งในเรื่องของคณะกรรมการ
การจัดท าเรือพระแล้วอุดหนุนให้กับชุมชน เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์กับชุมชน โดยที่เรา
อย่าเอาวัดและมัสยิดเข้ามาเกี่ยวข้อง ในลักษณะเดียวกันสมมุติว่าท้องถิ่นอิสลามเขา
ต้องการในวันฮารีรายอ เพ่ืออย่างน้อยๆ เขาอยู่ในเขตพื นที่การบริหารจัดการของพวก
เรา เราอาจปฏิเสธไม่ได้ไม่ว่าศาสนาพุทธหรือศาสนาอิสลามไม่ว่าวัฒนธรรมใดๆ ถ้าหาก
ว่า สตง. ทักท้วงมาบอกไม่ใช่หน้าที่ของ อบต. ผมยกตัวอย่างว่าถ้าท่านนายกไปท าถนน
สายหมู่ที่ 8 บังเอิญเป็นพื นที่ติดเขตอุทยาน แต่ส่วนหนึ่งชาวบ้านเข้าได้ไปอยู่อาศัย เขา
ต้องการสาธารณูปโภค ต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เกิดขึ น แต่อีกทางหนึ่ง เขาไป
สร้างเลยต้องเรื่องกฎหมายเขตพื นที่อุทยาน แต่ในลักษณะเดียวกันถ้าไปดูแต่การบริหาร
จัดการของ อบต.บ่อน  าร้อน คือเขตพื นที่การบริหารจัดการ แต่ในลักษณะเดียวกัน
หน่วยงานที่มาเกี่ยวข้อง สมมุติอุทยานมันเป็นเรื่องเล็กๆ ที่มันเกิดขึ น นี่มันเหมือนกันถ้า
หากพยายามหลีกเลี่ยงให้ชาวบ้านเกิดผลประโยชน์แน่นอนสุดท้ายแล้วงบประมาณที่ตั ง
ไว้ 44 ล้านกว่ามันตกอยู่ที่การบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐอย่างเดียว มันไม่ได้
เกี่ยวกับชาวบ้านเลย ผมนั่งดูแต่ไม่ได้ทักท้วงท่านนายกนะครับ ผมอยากให้พวกเราได้
หารือว่างบประมาณ 44 ล้านกว่าของ อบต.บ่อน  าร้อน อย่างน้อยๆ งบประมาณได้ลง
พื นที่สัก 10% หรือ 15% ก็ยังดี ไม่ว่างบประมาณด้านงบกลาง งบด าเนินงาน งบ
บุคลากร หรืองบอื่นๆ ซึ่งถ้าไปดูงบลงทุนอยู่ที่ 2 ล้านกว่า ผลสุดท้ายเราต้องเอางบจ่าย
ขาดเงินสะสมทุก ๆ ปีไปด าเนินงานในเรื่องของถนนก็ดีเรื่องสาธารณูปโภค นี่ผมไม่ได้
อภิปรายแต่ผมอยากให้เป็นเป็นข้อทักท้วงเพ่ืออย่างน้อยๆ ในวันฮารีรายอที่เรา
ด าเนินการมาแล้วก็จะด าเนินการต่ออย่างไร เพ่ือไม่ให้ขัดกับข้อกฎหมาย และท า
อย่างไรให้เกิดผลประโยชน์กับชาวบ้าน เพ่ืออย่าให้เกิดการทักท้วงว่า อบต.บ่อน  าร้อน 
ไม่สนับสนุนงบประมาณ ขอบคุณครับ  

นายสุทัศน์ ละเอียด ผมได้เข้าไปดู ผมก็ไม่ได้ถามน้องเขาว่าด้วยเหตุผลอันใดว่าท าไมไม่ได้ตั งไว้ วันนี ก็ได้ 
ประธานสภา อบต. ทราบเหตุผลแล้วว่าเป็นมาอย่างไร ส่วนท่านยาพาดก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ท่าน

สมาชิกหมู่ที่ 6 ท่านพูดก็มีสาระเพ่ือให้ท่านนายกได้ไปปรับปรุงดูแลว่าจะมีวิธีการ
อย่างไรต่อไป เชิญรองปลัดเสริมสักนิดหนึ่งนะครับ 

นายยศดนัย หมาดเส็น เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนการทุกท่าน ผมนาย  
รองปลัด อบต.  ยศดนัย  หมาดเส็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 6 

ชี แจงมาก็เป็นข้อดีและเป็นข้อคิดในการจัดตั งงบประมาณ แต่อย่างไรก็ต้องศึกษาข้อ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพ่ือที่จะแนวทางในการด าเนินการต่อไป ขอบคุณ
ครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด เชิญครับท่านนายก อบต. 
ประธานสภา อบต.  
 
 
 

/นายธ ารง..... 
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นำยธ้ำรง   นนทแก้ว  เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต.  
นายก อบต.  รองปลัด อบต. สมาชิกสภา อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอ

ชี แจงเพ่ิมเติมเรื่องงบประมาณรายจ่ายปี 2563 นะครับ การที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 6 ได้
ชี แจงต่อสภาแห่งนี  เป็นการดีนะครับ แต่จริงๆ แล้วก่อนที่ เราจะท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายแต่ละปี ผมในฐานะนั่งเป็นผู้บริหารพร้อมกับเจ้าหน้าที่ทุกส่วนได้
ปรึกษาหารือในการจัดท าข้อบัญญัติฯ ของแต่ละปี แต่บางโครงการที่เราเคยท ามาแล้ว
และเดินไปต่อไม่ได้ โดยที่กระบวนการตรวจสอบทักท้วงไม่ให้เราด าเนินการจัดซื อจัด
จ้าง แต่ทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี เราก็ท าไปตามที่กฎหมายก าหนดให้เราท านะครับ ผมขอ
ชี แจงต่อท่านประธานสภาตลอดถึงสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การที่ว่างบประมาณ
รายจ่ายด้านส่งเสริมวัฒนธรรมกับวัดหรือมัสยิดก็ดี สตง. เขาทักท้วงให้เราชะลอไว้ก่อน
ทั่วประเทศ เขาถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ใช่ว่าผมไม่
หารือนะครับ ผมเรียกผู้ที่รับผิดชอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเข้ามาหารือ เพราะ
อย่างน้อยๆ วัด มัสยิด โรงเรียน มันต้องควบคู่ไปด้วยกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะหลักเลี่ยงไม่ได้ แต่เมื่อมันขัดต่อระเบียบก็ด าเนินการต่อไปไม่ได้ ผมในฐานะผู้บริหาร
จึงแจ้งให้ประธานสภาตลอดจนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านทราบ ขอบคุณครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด เชิญครับท่านยาพาด 
ประธานสภา อบต.  
นำยยำพำด   สะเละ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมเป็นสมาชิก  
ส.อบต.หมู่ที่ 6  อบต.หมู่ที่ 6 ท่านนายกผมต้องโทษทีนะครับ คือผมไม่ได้พูดในเชิงว่าท่านนายกไปตัด

งบประมาณ ผมพูดในเชิงว่าหน่วยงานรัฐข้างบนผู้ควบคุมดูแลในเรื่องงบประมาณเพ่ือ
ไม่ให้เกิดการทุจริตใช่ไหม เพราะฉะนั นในลักษณะเดียวกันมันก็ขัดกับระเบียบหรือข้อ
กฎหมายต่างๆ แย้งกับงบประมาณที่เราตั งขึ นมาในลักษณะตรงนี  อย่างน้อยๆ เขา
ทักท้วงมาถ้าหากว่าทาง อบต. ไปอุดหนุนให้กับวัดหรือมัสยิดไม่ได้ถือว่าเขาเป็นนิติ
บุคคล ผมพูดในเชิงว่าสมมุติถ้าเราอุดหนุนให้วัดหรือมัสยิดไม่ได้ ผมเลยเสนอแนวคิดว่า
ถ้าหากลักษณะตั งงบประมาณด้านวัฒนธรรม เราสามารถที่จะตั งคณะกรรมการหมู่บ้าน
ได้ไหม เพื่อให้เป็นตัวแทนชุมชนโดยที่เราแจ้งชาวบ้านว่าในลักษณะเดิมเราท าไม่ได้แล้ว 
แต่ถ้าอุดหนุนให้ชุมชนได้ไหม เพราะเป็นประเพณีที่ท ากันมานานแล้ว หรือเราอุดหนุน
ให้กับนักกีฬาท้องถิ่น เราอุดหนุนให้กับแอโรบิก แต่ถามว่า อบต. เป็นผู้ท าโครงการเอง 
ในทางกลับกันถ้าเราตั งคณะกรรมการขึ นมาชุดหนึ่งเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนได้ไหม ผม
เสนอแนะไม่ได้ทักท้วงแค่เป็นแนวทาง อย่างน้อยๆ ชาวบ้านก็รับผลประโยชน์ ถ้าเรา
พยายามท าให้เกิดผลประโยชน์โดยที่เราไม่เกิดการทุจริต ผมไม่ได้เอาผลประโยชน์ตรงนี 
แต่ผมอยากให้ลองศึกษากันดูนะครับ ขอบคุณครับ   

นายสุทัศน์ ละเอียด ขอบคุณครับท่านยาพาด เป็นข้อมูลที่ดีและเป็นผลประโยชน์กับชาวบ้านนะครับ อาจจะ 
ประธานสภา อบต. โอกาสหน้าหรือปีหน้าไปศึกษาดู เพราะว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีของพ่ีน้องชาวต าบล

บ่อน  าร้อนไม่ว่าศาสนาพุทธหรือศาสนาอิสลาม ถ้าไม่มีแนวทางแล้วค่อยมาว่ากันหรือ
หาทางหลีกเลี่ยงตามที่ท่านยาพาดพูดนะครับ เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์กับชาวบ้าน  

/นายสุทัศน์..... 
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นายสุทัศน์ ละเอียด สอบถาม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล   
ประธานสภา อบต. บ่อน  าร้อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอ 

มติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดรับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล
บ่อน ้ำร้อน เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ้ำปี พ.ศ.2563 (วำระที่ 1 ขั นรับ
หลักกำร) ขอให้ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติดังนี  
  รับหลักการ  จ านวน    8    เสียง 
  ไม่รบัหลักการ  จ านวน     -    เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน      -    คน 
นายสุทัศน์ ละเอียด เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน ได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง 
ประธานสภา อบต. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 นะครับ 
 

- แต่งตั งคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลบ่อน ้ำร้อน 
เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ้ำปี พ.ศ.2563 จ้ำนวน ๓ –  ๗ คน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 103 –  107 ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น
มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  

นำยสุวิทย์   ไชยภักดี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  

- ชี แจง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
ข้อ ๑๐๕ ก้ำหนดว่ำ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี   
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
ข้อ ๑๐๖ ก้ำหนดว่ำ กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ  
(๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ นใหม่หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ นลง  
ข้อ ๑๐๗ ก้ำหนดว่ำ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่
ต้องมีผู้รับรอง 

นายสุทัศน์ ละเอียด ขอให้สมาชิกสภาเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ประธานสภา อบต. ส่วนต าบลบ่อน  าร้อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จะ

เสนอ 3 คน 5 คน 7 คน ก็ได้  ขอเชิญครับ 
 

/นายยาพาด..... 
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นำยยำพำด  สะเละ ผมขอเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 3 คน ครับ  
ส.อบต.หมู่ที่ 6   ผู้รับรอง  1.   นายวุฒิ  ศรีประสิทธิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
                   2.   นายโลม  พันธรัตนสงคราม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีผู้ใดจะเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนอื่นๆ อีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผู้ใด 
ประธานสภา อบต. เสนอเป็นอย่างอื่นแล้ว ขอมติที่ประชุมเห็นชอบก าหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ

จ านวน 3 คน ขอเชิญยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมติดังนี   

เห็นชอบ  จ านวน    8    เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน     -    เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน      -    เสียง 
 

นายสุทัศน์ ละเอียด ผมขอให้สมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภา เพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
ประธานสภา อบต. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 ทีละท่าน และขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน ขอเชิญครับ 
นำยยำพำด  สะเละ ผมขอเสนอนายสมกิจ   ทองนวล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 เป็นกรรมการแปรญัตติฯ  
ส.อบต.หมู่ที่ 6   คนที่ 1 

ผู้รับรอง  1.   นายสุวิทย์   ไชยภักดี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
                   2.   นายวุฒิ   ศรีประสิทธิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
นำยสุวิทย์  ไชยภักดี  ผมขอเสนอนายยาพาด สะเละ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 เป็นกรรมการแปรญัตติฯ 
ส.อบต.หมู่ที่ 2  คนที่ 2  
   ผู้รับรอง  1.   นายสุชีพ   ช่วยสงคราม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
                   2.   นายโลม   พันธรัตนสงคราม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
นำยสมกิจ   ทองนวล  ผมขอเสนอนายส าราณ   ใจมุ่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 เป็นกรรมการแปรญัตติฯ 
ส.อบต.หมู่ที่ 7  คนที่ 3  
   ผู้รับรอง  1.   นายยาพาด   สะเละ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
                   2.   นายสุชีพ   ช่วยสงคราม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
 

นายสุทัศน์ ละเอียด  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาท่านอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม              
ประธานสภา อบต.   
ที่ประชุม แต่งตั งบุคคลดังต่อไปนี   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 

ต าบลบ่อน  าร้อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน  
3  คน ดังนี  

 1. นายยาพาด   สะเละ    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เป็นกรรมการแปรญัตติฯ 
 2. นายสมกิจ  ทองนวล     สมาชกิสภา อบต. หมู่ที่ 7 เป็นกรรมการแปรญตัตฯิ 
   3. นายส าราณ   ใจมุ่ง     สมาชกิสภา อบต. หมู่ที่ 5 เป็นกรรมการแปรญตัตฯิ 
 

 
/- ก าหนดระยะ..... 
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-  ก้ำหนดระยะเวลำเสนอค้ำแปรญัตติ  
นำยสุวิทย์   ไชยภักดี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  

-ชี แจง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น    
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
 ข้อ ๔๕ วรรคสำม ก าหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
นั น  
และข้อ ๔๙ วรรคหน่ึง ก าหนดว่า ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่น
ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไข
เพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็น
รายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้
แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  
และข้อ ๔๙ วรรคสำม ก าหนดว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการ
พิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้   

นายสุทัศน์ ละเอียด  ผมขอเสนอก าหนดระยะเวลาพิจารณาค าแปรญัตตินับตั งแต่วันรับหลักการ –  8   
ประธานสภา อบต. สิงหาคม  2562  ตั งแต่เวลา 08.30 –  16.30 น. ก าหนดสถานที่รับค าแปรญัตติ   

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน ซึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 
ชั่วโมง โดยให้คณะกรรมการแปรญัตติให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสามวันนับตั งแต่
สิ นสุดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 

นายสุทัศน์ ละเอียด  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมก าหนดระยะเวลา  
ประธานสภา อบต. พิจารณาค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ที่ประชุม  - มีมติเอกฉันท์ให้คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 รับค้ำแปรญัตตินับตั งแต่วันรับหลักกำร –  8  
สิงหำคม  2562 ตั งแต่เวลำ  08.30 –  16.30 น. ณ ห้องประชุมสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต้ำบลบ่อน ้ำร้อน 

  

- ก้ำหนดระยะเวลำพิจำรณำค้ำแปรญัตติที่คณะกรรมกำรแปรญัตติได้รับไว้  
นำยสุวิทย์   ไชยภักดี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  

-ชี แจง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น    
พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
ข้อ 109  ก าหนดว่า “การนัดประชุมสภาและเปิดประชุมสภาคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นครั งแรกให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น” ขอเชิญเลขานุการสภา อบต.
นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

/นายสุวิทย.์.... 
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นำยสุวิทย์   ไชยภักดี  ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั งแรกในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน  
ที่ประชุม รับทราบ 
 

๓.๒  ญัตติขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖2 จ้ำนวน   
๑ โครงกำร งบประมำณทั งสิ น  318,๙๐๐.๐๐.-  บำท  ดังนี  
๑) โครงการขุดลอกฝายน  าล้นเคี่ยมงาม หมู่ที่ 1 บ้านนาบ่อ ต าบลบ่อน  าร้อน อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง  โดยท าการถางป่าไม้และต้นไม้ พื นที่ไม่น้อยกว่า 875.00 ตาราง
เมตร และท าการขุดลอกคลองฝายเคี่ยมงาม ปริมาตรไม่น้อยกว่า 8,224.88 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมติดตั งป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย โครงการถาวร 1 ป้าย ติดตั งแล้วเสร็จ 
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บ่อน  าร้อน (ระยะเวลาด าเนินการ 60วัน) จ้ำนวนเงิน  
318,900.-  บำท  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ 
ข้อพิจำรณำ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี  

 

(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน  ทั งนี ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามที่
กฎหมายก าหนด 
 (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

นำยสุทัศน์ ละเอียด  ผมขอใช้สิทธิ์สมาชิกสภา อบต. สอบถามโครงการนิดหนึ่ง ครับท่าน ผอ. ผมเป็นคนหนึ่ง 
ประธานสภา อบต. ที่ดูแลพื นที่เรื่องเขื่อนนะครับ ผมสอบถามท่าน ผอ. สัก 2 –  3 ข้อ เรื่องการขุดลอก

เขื่อน ผมถามว่ามีวิธีการใดที่จะท าให้น  าในเขื่อนที่เต็มไม่ไหลออกมาโดยที่ไม่ต้องเปิด
ประตูน  าเพราะประตูน  ามันช ารุด ท่านคิดว่าท่านจะท าอย่างไรกับน  าในเขื่อน ผมไม่
ทราบเพราะวิธีการของท่านคงมีอยู่แล้ว ผมถามว่าท่านขุดลอกแล้วประตูน  ามีผลอย่างไร 
เมื่อท่านไม่ประมาณการซ่อมแซมประตูน  า แต่ท่านคงมีวิธีการอยู่แล้วนะครับ ที่ผมพูด
เพราะประตูน  าช ารุดเมื่อลอกออกประตูน  าหลุดแน่นอน ผมไม่ได้อภิปรายท่านนะครับ
ผมแค่ถามได้เข้าใจร่วมกัน และต้องขอบคุณที่ท่านได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของชาวบ้าน 
ผมต้องขอขอบคุณท่านอีกครั งหนึ่ง ถ้าไม่ได้ท าเกิดแล้งสักหนึ่งเดือนน  าแห้งแน่นอนครับ 
ท าให้เดือดร้อนถึงสองสามหมู่บ้านที่ใช้น  า ขอบคุณครับ 

/นายชยพล..... 
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นำยชยพล  สองสัน  เรียนท่านประธานสภา อบต. นายก อบต. สมาชิกสภา อบต. และหัวหน้าส่วนทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองช่าง นะครับ ผมนายชยพล  สองสัน ผู้อ านวยการกองช่าง ผมขอเพ่ิมเติมในส่วนที่ 1 คือ ใน

กรณีขุดลอกเป็นการฉุกเฉินในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ส่วนที่ท่านว่าท าไมไม่มีประตูน  าก็
มีส่วนผิดพลาดอยู่บ้าง แต่ว่าในการท าตรงนี ทางกองช่างเสนอว่าจะท าให้มีปริมาณน  า
เพิ่มขึ นจากการขุดลอก ขอบคุณครับ 

นำยสุทัศน์ ละเอียด  ผมอยากทราบว่าท่านเอาน  าออกมาอย่างไรก่อนเข้าไปด าเนินการในการขุดลอกท่านใช ้ 
ประธานสภา อบต. วิธีการแบบไหนจะสูบน  าออกมา ผมไม่เข้าใจเพราะว่าน  ามันเต็มอยู่ครับ 
นำยชยพล  สองสัน  เรียนท่านประธานสภา อบต. นายก อบต. สมาชิกสภา อบต. และหัวหน้าส่วนทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองช่าง นะครับ ผมว่าวิธีการขุดลอกในการออกน  าออกมาคือถ้าไม่มีประตูน  ามันขุดลอกไม่ได้

ตามที่ท่านประธานพูดอย่างนั นใช่ไหมครับ 
นำยสุทัศน์ ละเอียด  คือน  ามันเยอะอยู่ท่านไปท า ท่านท าแบบไหน เพราะว่าตอนนี ประตูน  ามันเปิดไม่ได้อยู่  
ประธานสภา อบต. แล้ว ถ้าท่านไปสูบน  าออกท่านจะท าแบบไหน ผมถามว่าท าแบบไหน 
นำยยำพำด   สะเละ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คือที่ท่านประธาน 
ส.อบต.หมู่ที่ 6   ถามว่าท าแบบไหนในเมื่อน  าเต็มเขื่อนแต่ท าอย่างไรให้น  าออกในลักษณะนี ใช่ไหมครับ 
นำยชยพล  สองสัน  เรียนท่านประธานสภา อบต. นายก อบต. สมาชิกสภา อบต. และหัวหน้าส่วนทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองช่าง นะครับ คือการระบายน  านี่ผมว่าน่าจะมีทางเลี่ยงออกได้ หมายถึงว่าต้องไปดูหน้างาน

อีกครั งหนึ่งว่าจะท าให้น  าออกมาได้อย่างไร 
นำยสุทัศน์ ละเอียด  ถ้าท่านพูดแบบนี  ผมบอกได้เลยเปิดประตูไม่ได้ ผมลงไปดูพื นที่แล้วเหมือนกันเพราะ 
ประธานสภา อบต. สองข้างประตูเป็นคอนกรีตทั งหมดทั งสองข้าง 
นำยธ้ำรง   นนทแก้ว  เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต.  
นายก อบต.  รองปลัด อบต. สมาชิกสภา อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอ

ชี แจงเพ่ิมเติมได้ปรึกษาหารือกับน้องที่เขาไปท าโครงการนี ขึ นมา งบประมาณจ่ายขาด
เงินสะสม ระยะเวลาที่เราจะก าหนดให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ก็ในระเบียบเขาได้บอกไว้
แล้วว่าระยะเวลาการใช้จ่ายเงินสะสมใน 1 ปีถัดไป ช่วงระยะเวลาในการด าเนินการตรง
นี ท าช่วงระยะเวลาฝนแล้งไม่กี่วันน  าก็แห้ง เราใช้ช่วงนี ไม่มีน  าในเขื่อนถ้ามีน  าก็น้อยที่สุด
ให้เครื่องจักรลงไปด าเนินการได้ และที่จริงตรงนี ที่ท่านประธานเป็นห่วงเรื่องประตูน  า 
ผมก็ยังเป็นห่วงเหมือนกันแต่ผมได้ศึกษากับช่างส ารวจว่าการที่เราจะเข้าไปที่ประตูน  า
เราจะไม่เข้าไปกระทบกับประตูน  าเด็ดขาด เพราะว่ารอบประตูน  าเป็นคอนกรีต และเรา
จะท าแค่นั นไม่ไปกระทบที่ประตูน  า ในส่วนตรงนี ผมได้ตั งงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม
มาท าตรงนี ก่อน ผมก็ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วครั งก่อน การที่เราตั งงบประมาณจ่าย
ขาดให้ท าประตูน  ามันหาผู้รับจ้างยาก ถามว่าเราไม่ได้ปฏิเสธที่จะยกเลิกไม่ท าตรงนี  แต่
เราต้องท าในส่วนที่เราท าได้ก่อนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบา้นให้
ด่วนที่สุด เพราะว่าขณะเดียวกันช่วงนี พอดีน  าแล้งไม่กี่วันน  าก็จะแห้งหมด ให้ท่าน
ประธานสภาทราบก่อนว่าเมื่อก่อนแล้งมากน  าจะเก็บก็ไม่มีน  าข้างล่างจะซึมหายไปหมด
เลย ถ้าลอกขึ นมาตรงนั นน  าจะขึ นมาจากข้างล่างน  าเต็มจากข้างบนเหมือนกับที่ท า 

 
/มาแล้วไดผ้ล..... 
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  มาแล้วได้ผลดีของหมู่ที่ 6 นะครับ ผมได้เช็คข้อมูลแล้วอย่างน้อยๆ เราตั งงบประมาณ

ขึ นมาให้ชุมชนท าให้เกิดชาวบ้านได้รับผลประโยชน์มากที่สุดและให้คุ้มค่ากับการลงทุน 
ขอบคุณครับ 

นำยสุทัศน์ ละเอียด  ขอบคุณท่านนายก ผมเองไม่ได้อภิปรายแต่เป็นการสอบถามเพ่ือความเข้าใจตรงกัน วา่มี 
ประธานสภา อบต. วิธีการท าแบบไหน แต่ท่านบอกว่าจ่ายขาดเงินสะสมสามารถใช้ได้ในระยะเวลา 1 ปี

ถัดไปท าสัญญาแล้วต้อง 60 วัน แบบนี  ผมเลยถามท่านว่าถ้าไปท าฤดูแล้งก็ไม่เป็นไร
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมมีระยะเวลา 1 ปี แต่ถ้าต่อไปเราท าไม่ได้ก็มาว่ากันนะ
ครับ  มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างไหมครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกฝายน  าล้นเคี่ยมงาม หมู่ที่ 1 บ้านนาบ่อ ต าบลบ่อน  าร้อน 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  จ้ำนวนเงิน  318,900.-  บำท  ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  อนุมตั ิ จ านวน     8    เสียง 
  ไม่อนมุัต ิ จ านวน      -    เสียง 
  งดออกเสียง จ านวน      -    คน 
 
 

๓.๓  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖2 
โอนเพ่ิมและโอนตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ของส้ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบล กองคลัง  กองช่ำง และกองกำรศึกษำ ดังนี  
ส้ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล 

 รำยกำรที่ 1 โอนลด (8,980.-  บำท)  
  แผนงำน  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งำน   งานบริหารทั่วไป 
  งบ   งบบุคลากร 
  หมวด   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน 
  รำยกำร  เงินเดือนพนักงาน 
      รวมเป็นเงิน  8,980   บำท 
  โอนตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (8,980.- บำท)   
  แผนงำน  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
  งำน   งานบริหารทั่วไป 
  งบ   งบลงทุน 
  หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
  ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 

    รำยกำร  ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต  
      รวมเป็นเงิน  8,980   บำท 

  
/เพื่อจ่ายเป็น..... 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต จ านวน 2 ตู้ ใช้ส าหรับเก็บเอกสารของ
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั งงบประมาณรายจ่ายตามราคา
ท้องถิ่น 
ข้อพิจำรณำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด 4 การ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามงบประมาณ  
ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท า
ให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นำยสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

โอนตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต เป็นเงิน 
8,980.00- บาท ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ านวน    8    เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    คน 
   

  รำยกำรที่ 2 โอนลด (14,940.-  บำท)  
   แผนงำน  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งำน   งานบริหารทั่วไป 
    งบ   งบบุคลากร 
    หมวด   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
    ประเภท  เงินเดือนพนักงาน 
    รำยกำร  เงินเดือนพนักงาน 
       รวมเป็นเงิน  14,940   บำท 
   โอนตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (14,940.- บำท)   
   แผนงำน  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
    งำน   งานบริหารทั่วไป 
     งบ   งบลงทุน 
    หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
    ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
    รำยกำร  โต๊ะขาวอเนกประสงค์  
       รวมเป็นเงิน  14,940   บำท 

/เพื่อจ่ายเป็น..... 
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 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อโต๊ะขาวอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 180 ซม. จ านวน 
6 ตัว เพ่ือใช้ในโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดขึ น โดยมี
คุณลักษณะดังนี  
1) เป็นโต๊ะขาวอเนกประสงค ์ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 75 x 180 ซม.  
2) หนา้โต๊ะผวิเคลือบโฟเมก้า 
3) หนา้โต๊ะท าจากไม้อัด 
4) ปิดขอบหนา้โต๊ะด้วยแผ่นความรอ้น หนา 1 มม. 
5) มีเหลก็คาดรบัน  าหนกัหน้าโต๊ะ 
6) ขาโตะ๊ชุบโครเมี่ยม  
7) ขาโตะ๊พับได้และมีปุม่ปรบัระดบั 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั งงบประมาณรายจ่ายตามราคาท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 163 ล าดับที่ 2 
ข้อพิจำรณำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด 4 การ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามงบประมาณ  
ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท า
ให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นำยสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

โอนตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโต๊ะขาวอเนกประสงค์  เป็นเงิน 
14,940.00- บาท ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ านวน    8    เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    คน 

 

  รำยกำรที่ 3 โอนลด (15,560.-  บำท)  
      แผนงำน  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งำน   งานบริหารทั่วไป 
    งบ   งบบุคลากร 
    หมวด   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
    ประเภท  เงินเดือนพนักงาน 
    รำยกำร  เงินเดือนพนักงาน 
         รวมเป็นเงิน  15,560   บำท 

/โอนตั งจ่ายเป็น..... 
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   โอนตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (15,560.- บำท)   
   แผนงำน  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
    งำน   งานบริหารทั่วไป 
     งบ   งบลงทุน 
    หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
    ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
    รำยกำร  พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิ ว  
        รวมเป็นเงิน  15,560   บำท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิ ว จ านวน 4 เครื่อง โดยมี

คุณลักษณะดังนี  1) ขนาดใบพัด 25 นิ ว 
 - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั งงบประมาณรายจ่ายตามราคาท้องถิ่น 
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา้ที่ 164 ล าดับที่ 6 

ข้อพิจำรณำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด 4 การ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามงบประมาณ  
ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท า
ให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นำยสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

โอนตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิ ว เป็นเงิน 
15,560.00- บาท ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ านวน    8    เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    คน 
 

   รำยกำรที่ 4 โอนลด (62,700.-  บำท)  
      แผนงำน  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งำน      งานบริหารทั่วไป 
    งบ   งบบุคลากร 
    หมวด   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
    ประเภท  เงินเดือนพนักงาน 
    รำยกำร  เงินเดือนพนักงาน 
        รวมเป็นเงิน  62,700   บำท 

/โอนตั งจ่ายเป็น..... 
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   โอนตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (62,700.- บำท)   
   แผนงำน  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
    งำน   งานบริหารทั่วไป 
     งบ   งบลงทุน 
    หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
    ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
    รำยกำร   เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั งพื นหรือแบบ 
       แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู  
        รวมเป็นเงิน  62,700   บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั งพื นหรือแบบแขวน (ระบบ 

Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี  
- ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 บีทียู แบบแยกส่วน  
- ราคาที่ก าหนดเป็น ราคาท่ีรวมค่าติดตั ง  
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้อง
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  

 - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทั งชุด ทั งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  

 - มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์  
 - การติดตั งเครื่องปรับอากาศ  

   (๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี  สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 
เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

 - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงาน
งบประมาณ ณ ธันวาคม 2561 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 164 ล าดับที่ 3 
ข้อพิจำรณำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด 4 การ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามงบประมาณ  
ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท า
ให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นำยสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

โอนตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั ง
พื นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู เป็นเงิน 62,700.00- 
บาท ยกมือครับ 

/ที่ประชุม..... 
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ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ านวน    8    เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    คน 
 

  รำยกำรที่ 5 โอนลด (24,200.-  บำท)  
  แผนงำน  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งำน   งานบริหารทั่วไป 
  งบ   งบบุคลากร 
  หมวด   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน 
  รำยกำร  เงินเดือนพนักงาน 

        รวมเป็นเงิน  24,200   บำท 
   โอนตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (24,200.- บำท)   
   แผนงำน  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
    งำน   งานบริหารทั่วไป 
     งบ   งบลงทุน 
    หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
    ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
   รำยกำร   เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน แบบตดิผนงั  
      (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทีย ู 
        รวมเป็นเงิน  24,200   บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 
ขนาด 12,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี  
- ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 12,000 บีทียู แบบแยกส่วน  
- ราคาที่ก าหนดเป็น ราคาที่รวมค่าติดตั ง  
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน  40,000 บีทียู 
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั งชุด ทั งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  
- มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์  
- การติดตั งเครื่องปรับอากาศ  

   (๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี  สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน
ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

 - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงาน
งบประมาณ ณ ธันวาคม 2561 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 164 ล าดับที่ 4 
/ที่ประชุม..... 
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ข้อพิจำรณำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด 4 การ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามงบประมาณ  
ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท า
ให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นำยสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

โอนตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู เป็นเงิน 24,200.00- บาท ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ านวน    8    เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    คน 
 

    รำยกำรที่ 6 โอนลด (8,000.-  บำท)  
  แผนงำน  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งำน   งานบริหารทั่วไป 
  งบ   งบบุคลากร 
  หมวด   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน 
  รำยกำร  เงินเดือนพนักงาน 

        รวมเป็นเงิน  8,000   บำท 
  โอนตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (8,000.- บำท)   
  แผนงำน  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
  งำน   งานบริหารทั่วไป 
  งบ   งบลงทุน 
  หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
  ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  รำยกำร   เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉดีหมึกพร้อมตดิตั ง 
     ถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer)   
        รวมเป็นเงิน  8,000   บำท 

 
 
 

/เพื่อจ่ายเป็น..... 
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 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน  
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้  
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi  
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั งสีและขาวด า –  สามารถท าส าเนาได้ สูงสุดไม่น้อยกว่า 
99 ส าเนา 
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b,g,n) ได้  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
2562 ฉบับเดือนมีนาคม  2562  ณ วันที่  15  มีนาคม  2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 165 ล าดับที่ 8 
ข้อพิจำรณำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด 4 การ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามงบประมาณ  
ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท า
ให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  
 
 
 

/นายสุทัศน์..... 
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นำยสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

โอนตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) เป็นเงิน 8,000.00- บาท ยกมือ
ครับ 

ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ านวน    8    เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    คน 

 

รำยกำรที่ 7 โอนลด (30,000.-  บำท)  
  แผนงำน  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งำน   งานบริหารทั่วไป 
  งบ   งบบุคลากร 
  หมวด   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน 
  รำยกำร  เงินเดือนพนักงาน 
      รวมเป็นเงิน  30,000   บำท 
  โอนเพ่ิม (30,000.- บำท)   
  แผนงำน  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
  งำน   งานบริหารทั่วไป 
  งบ   งบลงทุน 
  หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
  ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  รำยกำร   เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรบังานประมวลผล   
      รวมเป็นเงิน  30,000   บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) จ านวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี  
 
 

/1) เปน็แผงวงจร..... 
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1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
-มีจอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ ว จ านวน 1 หน่วย 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
2562 ฉบับเดือนมีนาคม  2562  ณ วันที่  15  มีนาคม  2562  
ข้อพิจำรณำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด 4 การ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามงบประมาณ  
ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท า
ให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นำยสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

โอนเพ่ิมแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  รายการเครื่ องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล เป็นเงิน 
30,000.00- บาท ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ านวน    8    เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    คน 

 
 

/กองคลัง..... 
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 กองคลัง 

 รำยกำรที่ 1 โอนลด (8,900.- บำท)   
  แผนงำน  แผนงานบริหารทั่วไป 
  งำน   งานบริหารงานคลัง 
  งบ   งบบุคลากร 
  หมวด   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน 
  รำยกำร  เงินเดือนพนักงาน 
      รวมเป็นเงิน  8,900   บำท 
  โอนเพ่ิม (8,900.- บำท)   
  แผนงำน  แผนงานบริหารทั่วไป 
  งำน   งานบริหารงานคลัง 
  งบ   งบลงทุน 
  หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
  ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

     รำยกำร  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network  
      รวมเป็นเงิน  8,900   บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 
(28 หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, legal และ Custom  
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
2562 ฉบับเดือนมีนาคม  2562  ณ วันที่  15  มีนาคม  2562 
ข้อพิจำรณำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด 4 การ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามงบประมาณ  

 
/ข้อ 27 การโอน..... 
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ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท า
ให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นำงกมลรัตน์ เศษสิน ขอแก้ไขรายละเอียดนะคะ จากโอนเพ่ิมเปลี่ยนเป็นโอนมาตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  
หัวหน้าส านักปลัดฯ เพราะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงในระบบได้ เนื่องจากได้จ่ายไปแล้วในระบบจึงเป็น 

0 บาท ไม่สามารถโอนเปลี่ยนแปลงในระบบได้ 
นำยสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองคลัง โอนมำตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network เป็นเงิน 
8,900.00- บาท ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ านวน    8    เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    คน 

 

กองช่ำง 
รำยกำรที่ 1 โอนลด (64,000.- บำท)   

แผนงำน  แผนงานเคหะและชุมชน 
  งำน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
  งบ   งบด าเนินงาน 
  หมวด   ค่าวัสดุ 
  ประเภท  วัสดุน  ามันเชื อเพลิงและหล่อลื่น 
  รำยกำร  วัสดุน  ามันเชื อเพลิงและหล่อลื่น 
      รวมเป็นเงิน  64,000   บำท 

โอนตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (64,000.- บำท)   
แผนงำน  แผนงานเคหะและชุมชน 

  งำน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
  งบ   งบลงทุน 
  หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
  ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 

    รำยกำร  ถังน  า แบบพลาสติก ขนาดบรรจุ  2,000  ลิตร 
      รวมเป็นเงิน  64,000   บำท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อถังน  า แบบพลาสติก ขนาดบรรจุ 2,000  ลิตร  จ านวน  10  ใบ 
โดยมีคุณลักษณะดังนี  
1)  ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดที่จุน  าไดไ้มน่้อยกว่า 2,000 ลิตร 
2)  คุณสมบตัิมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม  

/3)  ราคาไม่รวม..... 
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3)  ราคาไมร่วมขาตั ง และไม่รวมค่าติดตั ง 
- เปน็ไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงาน
งบประมาณ ณ ธันวาคม 2561 
- เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา้ที่ 170 ล าดับที่ 26 
ข้อพิจำรณำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๑ และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2 และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด 4 การ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามงบประมาณ 
ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท า
ให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นำยสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองช่าง โอนมำตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการถังน  า แบบพลาสติก ขนาดบรรจุ 2,000  ลิตร  
เป็นเงิน 64,000.00- บาท ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ านวน    8    เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    คน 

 

รำยกำรที่ 2 โอนลด (22,000.- บำท)   
แผนงำน  แผนงานเคหะและชุมชน 

  งำน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
  งบ   งบด าเนินงาน 
  หมวด   ค่าวัสดุ 
  ประเภท  วัสดุน  ามันเชื อเพลิงและหล่อลื่น 
  รำยกำร  วัสดุน  ามันเชื อเพลิงและหล่อลื่น 
      รวมเป็นเงิน  22,000   บำท 

โอนตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (22,000.- บำท)   
แผนงำน  แผนงานเคหะและชุมชน 

  งำน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
  งบ   งบลงทุน 
  หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
  ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

    รำยกำร  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล  
      รวมเป็นเงิน  22,000   บำท 

/เพื่อจ่ายเป็น..... 
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบุก๊ ส าหรบัประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 
โดยมคีุณลักษณะพื นฐาน ดงันี  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หนว่ย 
โดยมคีุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึง่ หรือดีกว่า ดังนี  
1. ในกรณีทีม่ีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อย กว่า 4 MB ต้องมคีวามเรว็สญัญาณนาฬิกาพื นฐานไมน่้อยกว่า 2.2 GHz 
และมหีนว่ยประมวลผล ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน่้อยกวา่ 10 
แกน หรือ  
2. ในกรณีทีม่ีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อย กว่า 6 MB ต้องมคีวามเรว็สญัญาณนาฬิกาพื นฐานไมน่้อยกว่า 1.6 GHz 
และมเีทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต่้องใชค้วามสามารถในการประมวลผล
สูง 
- มีหนว่ยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจดัเกบ็ข้อมูล ชนดิ SATA หรือดกีว่า ขนาดความจไุมน่้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หนว่ย 
- มีจอภาพที่รองรบัความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมน่้อย
กว่า 12 นิ ว  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไมน่้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวน ไมน่้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใชง้านไดไ้มน่้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานคอมพิวเตอร์ประจ าปี 2562 ณ 
วันที ่15 มนีาคม 2562 
ข้อพิจำรณำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๑ และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2 และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด 4 การ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามงบประมาณ 
ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท า
ให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นำยสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองช่าง โอนมำตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล   
เป็นเงิน 22,000.00- บาท ยกมือครับ 

/ที่ประชุม..... 
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ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ านวน    8    เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    คน 
 

กองกำรศึกษำ 
รำยกำรที่ 1 โอนลด (8,000.- บำท)   

แผนงำน  แผนงานการศึกษา 
  งำน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบ   งบด าเนินงาน 
  หมวด   ค่าใช้สอย 
  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
  รำยกำร  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
      รวมเป็นเงิน  8,000   บำท 

โอนตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (8,000.- บำท)   
แผนงำน  แผนงานการศึกษา 

  งำน   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  งบ   งบลงทุน 
  หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
  ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 

    รำยกำร  เก้าอี ท างาน 
        รวมเป็นเงิน  8,000   บำท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเก้าอี ท างาน จ านวน 4 ตัว โดยคุณลักษณะดังนี  
1) เป็นเก้าอี บุหนังพีวีซี หรือวัสดุคล้ายหนัง 
2) มีพนักพิงและที่เท้าแขนชนิดล้อหมุน 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั งงบประมาณรายจ่ายตามราคา
ท้องถิ่น 
ข้อพิจำรณำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๑ และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2 และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด 4 การ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามงบประมาณ 
ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท า
ให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  
 
 
 

/นายสุทัศน์..... 
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นำยสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองการศึกษา โอนมำตั งจ่ำยเป็นรำยกำร

ใหม่ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเก้าอี ท างาน เป็นเงิน 8,000.00- บาท ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ านวน    8    เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    คน 

 

รำยกำรที่ 2 โอนลด (10,800.- บำท)   
แผนงำน  แผนงานการศึกษา 

  งำน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบ   งบด าเนินงาน 
  หมวด   ค่าใช้สอย 
  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
  รำยกำร  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
      รวมเป็นเงิน  10,800   บำท 

โอนตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (10,800.- บำท)   
แผนงำน  แผนงานการศึกษา 

  งำน   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  งบ   งบลงทุน 
  หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
  ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 

    รำยกำร  พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ ว 
      รวมเป็นเงิน  10,800   บำท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ ว จ านวน 6 ตัว โดยคุณลักษณะดังนี  
1) พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 18 นิ ว 
2) ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ 
3) ควบคุมการท างานด้วยสวิตซ์แบบสายดึง 
4) ปรับส่ายซ้าย-ขวา และหยุดส่ายได้ตามต้องการ 
5) ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

  - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั งงบประมาณรายจ่ายตามราคา
ท้องถิ่น 

 
 
 
 

/นายสุทัศน์..... 
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ข้อพิจำรณำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๑ และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2 และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด 4 การ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามงบประมาณ 
ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท า
ให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นำยสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองการศึกษา โอนมำตั งจ่ำยเป็นรำยกำร

ใหม่ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการพัดลมติดผนั ง  ขนาด 18 นิ ว  เป็นเงิน 
10,800.00- บาท ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ านวน    8    เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    คน 

 

รำยกำรที่ 3 โอนลด (6,500.- บำท)   
แผนงำน  แผนงานการศึกษา 

  งำน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบ   งบด าเนินงาน 
  หมวด   ค่าใช้สอย 
  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
  รำยกำร  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
      รวมเป็นเงิน  6,500   บำท 

โอนตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (6,500.- บำท)   
แผนงำน  แผนงานการศึกษา 

  งำน   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  งบ   งบลงทุน 
  หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
  ประเภท  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

    รำยกำร  ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 
      รวมเป็นเงิน  6,500   บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จ านวน  1  เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี  
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นความจุภายในขั นต่ า 
2) เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

/- เปน็ไปตาม..... 



– 34 – 
 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ ณ ธันวาคม 2561 
ข้อพิจำรณำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๑ และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2 และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด 4 การ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามงบประมาณ 
ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท า
ให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นำยสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองการศึกษา โอนมำตั งจ่ำยเป็นรำยกำร

ใหม่ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการตู้ เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต เป็นเงิน 
6,500.00- บาท ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ านวน    8    เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    คน 

 

รำยกำรที่ 4 โอนลด (16,000.- บำท)   
แผนงำน  แผนงานการศึกษา 

  งำน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบ   งบด าเนินงาน 
  หมวด   ค่าใช้สอย 
  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
  รำยกำร  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
      รวมเป็นเงิน  16,000   บำท 

โอนตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (16,000.- บำท)   
แผนงำน  แผนงานการศึกษา 

  งำน   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  งบ   งบลงทุน 
  หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
  ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

    รำยกำร  เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ง 
       ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

      รวมเป็นเงิน  16,000   บำท 
 

   /เพื่อจ่ายเป็น..... 
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  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer) จ านวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน  
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27  
  หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi  
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั งสีและขาวด า –  สามารถท าส าเนาได้ สูงสุดไม่น้อยกว่า 
99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b,g,n) ได้  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
2562 ฉบับเดือนมีนาคม  2562  ณ วันที่  15  มีนาคม  2562  
ข้อพิจำรณำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๑ และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2 และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด 4 การ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามงบประมาณ 
ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท า
ให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  
 
 
 
 

/นายสุทัศน์..... 
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นำยสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองการศึกษา โอนมำตั งจ่ำยเป็นรำยกำร

ใหม่ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) เป็นเงิน 16,000.00- บาท ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ านวน    8    เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    คน 

 

รำยกำรที่ 5 โอนลด (30,000.- บำท)   
แผนงำน  แผนงานการศึกษา 

  งำน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบ   งบด าเนินงาน 
  หมวด   ค่าใช้สอย 
  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
  รำยกำร  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
      รวมเป็นเงิน  30,000   บำท 

โอนเพ่ิม (30,000.- บำท)   
แผนงำน  แผนงานการศึกษา 

  งำน   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  งบ   งบลงทุน 
  หมวด   ค่าครุภัณฑ์  
  ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

    รำยกำร  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล   
      รวมเป็นเงิน  30,000   บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) จ านวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี  
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ 

 
/2) มีหน่วยประมวล..... 
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2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
-มีจอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ ว จ านวน 1 หน่วย 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
2562 ฉบับเดือนมีนาคม  2562  ณ วันที่  15  มีนาคม  2562  
ข้อพิจำรณำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๑ และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2 และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด 4 การ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามงบประมาณ 
ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท า
ให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นำงกมลรัตน์ เศษสิน ขอแก้ไขรายละเอียดนะคะ จากโอนเพ่ิมเปลี่ยนเป็นโอนมาตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  
หัวหน้าส านักปลัดฯ เนื่องจากเป็นคนละแผนงานกัน 
นำยสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองการศึกษา โอนมำตั งจ่ำยเป็นรำยกำร

ใหม่ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล    
เป็นเงิน 30,000.00- บาท ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ านวน    8    เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    คน 
 
 

/3.4 ญตัติขออนุมตัิ..... 
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 ๓.4 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้ำชี แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ้ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562 ของส้ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล กองคลัง และ
กองกำรศึกษำ ดังนี  
ส้ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล  แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณ 
ข้อควำมเดิม 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนประมวลผล  เป็นเงิน  30,000.00- บำท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอไม่น้อยกว่า 19 
นิ ว) จ านวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี 
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
-มีจอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ ว จ านวน 1 หน่วย 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
2562 ฉบับเดือนมีนาคม  2562  ณ วันที่  15  มีนาคม  2562  
 
 

/ข้อความใหม่..... 
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ข้อควำมใหม่ 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนประมวลผล  เป็นเงิน  30,000.00- บำท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอไม่น้อยกว่า 19 
นิ ว) จ านวน 2 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี 
 1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
-มีจอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ ว จ านวน 1 หน่วย 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
2562 ฉบับเดือนมีนาคม  2562  ณ วันที่  15  มีนาคม  2562  
ข้อพิจำรณำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด 4 การ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามงบประมาณ  
 

 
/ข้อ 29 การแก้ไข..... 
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ข้อ ๒9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นำงกมลรัตน์ เศษสิน ส าหรับของกองคลังและกองการศึกษาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณขอ  
หัวหน้าส านักปลัดฯ ยกเลิก เนื่องจากว่าของกองคลังเมื่อการประชุมครั งที่แล้วที่เราขอตั งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่เป็นค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network ทางกองคลังเขาได้
ด าเนินการจัดซื อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว พอเรา เข้าไปเปลี่ยนแปลงค าชี แจง
งบประมาณในระบบมันไม่ให้ท า เพราะรายจ่ายเป็น 0 บาทแล้ว ท าให้รายการที่จะ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่สามารถท าได้ เลยขอยกเลิกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจง แล้ว
เลยมาโอนเป็นตั งจ่ายเป็นรายการใหม่นะคะ ส าหรับกองการศึกษาเนื่องจากเป็นคนละ
แผนงานกันจึงไม่ต้องเปลี่ยนแปลงค าชี แจงคะ 

นำยสุทัศน์ ละเอียด สรุปว่าขอยกเลิกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณของกองคลังและกองการ 
ประธานสภา อบต. ศึกษานะครับ 
นำยสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรบ้างหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติแก้ไข 
ประธานสภา อบต. เปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล เป็นเงิน 30,000.00- บาท ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ านวน    8    เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    เสียง 
 

ระเบียบวำระท่ี  4 ญัตติอื่นๆ 
นำยสุทัศน์ ละเอียด  - ขอนัดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลบ่อน ้ำร้อน  สมัยสำมัญ  สมัยที่ 2 
ประธานสภา อบต. ครั งที่ 2 ประจ้ำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 15  สิงหำคม  2562 เวลำ 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลบ่อน ้ำร้อน เพ่ือประชุมพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต่อไป ส าหรับผู้ที่ไม่เข้าประชุมผม
จะท าหนังสือแจ้งไปนะครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

- แจ้งการเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลกีฬาต้านยาเสพติด “บ่อน  าร้อนคัพ” ประจ าปี 2562 
ระหว่างวันที่ 9 –  16 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อน  าร้อน (บ้านควนแคง) ในวันศุกร์ที่ 9  สิงหาคม  2562 เวลา 14.00 น. ขอแจ้ง
รายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่าง อบต. กับนักปกครอง 
ตามรายชื่อดังนี นะครับ 

 /1. นายก อบต..... 
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1. นายก อบต. 
2. รองนายก อบต. 
3. รองนายก อบต. 
4. นายสุวิทย์  ไชยภักดี 
5. นายนิคม   สวนศรี 
6. นายยาพาด   สะเละ 
7. นายสมกิจ   ทองนวล 
8. นายสุทัศน์   ละเอียด 
9. นายเอกพจน์   ตันประเสริฐเลิศ 
10.นายสุเมตตา   หยงสตาร์ 
11.นายสมศักดิ์   สะเละ 
12.นายธนกร   ช านาญ  

 

นำยสุทัศน์ ละเอียด  ท่านอื่นใครจะเสนอปัญหาอีกบ้างไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่านที่เข้าร่วมประชุม 
ประธานสภา อบต. ในวันนี  ผมขอปิดการประชุม นายสุทัศน์  ละเอียด  ประธานสภา อบต.  จึงขอปิดการ

ประชุม 
 

ปิดประชุมเวลำ   15.50  น. 
 
 

ลงชื่อ      สวุิทย ์  ไชยภักด ี        ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นายสวุิทย์   ไชยภักดี) 

                   สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบอ่น  าร้อน หมู่ที ่2 ท าหน้าที ่
                                   เลขานกุารสภา อบต.บ่อน  าร้อน ชั่วคราว 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ  ไดต้รวจรายงานการประชุมครั้งแล้ว 
 

ลงชื่อ          ยาพาด  สะเละ            ประธานกรรมการ 
                                                    (นายยาพาด  สะเละ) 
 

ลงชื่อ          สมบรูณ์  บนิหมูด          กรรมการ 
                                                    (นายสมบูรณ์   บินหมดู) 
 

ลงชื่อ      โลม   พันธรตันสงคราม       กรรมการ 
                                                 (นายโลม  พันธรตันสงคราม) 
 
รายงานการประชุมครั้งนี้  สภาได้รบัรองแลว้เมือ่วนัที่.                                          . 
 

ลงชื่อ        สุทัศน์  ละเอียด             ประธานสภา อบต. 
                                                 (นายสุทัศน์   ละเอียด) 


